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RESUMO

Objetivo: avaliar a associação da presença de comorbidades e manifestações extraarticulares na artrite reumatoide com os desfechos clínicos relatados pelo paciente
Metodologia: estudo observacional transversal, realizado através de coleta em
banco de dados eletrônico. Uma amostra de 100 pacientes atendidos em serviços de
referência em reumatologia foi selecionada por conveniência de acordo com os
critérios de classificação ACR 1987 ou do ACR/EULAR 2010. Foram utilizados os
questionários de avaliação em saúde HAQ-DI, SF-12, e SF-6D. A associação entre
estes questionários e a presença de comorbidades e manifestações extra-articulares
foi avaliada por meio de testes de hipóteses qui-quadrado e teste t de Student.
Resultados: 86% dos pacientes eram do sexo feminino, com idade media de 55 anos
e fator reumatoide positive em 65%. A presença de comorbidades foi encontrada em
91% dos pacientes com AR, sendo a hipertensão arterial sistêmica (HAS) mais
comum.

Manifestações

extra-articulares

obtiveram

frequência

de

39%,

principalmente representadas por pneumonia intersticial. Houve associação com
relevância estatística entre um pior desfecho de capacidade funcional medido pelo
HAQ-DI com presença de comorbidades (p=0,031) e dentre estas também com a
presença de fibromialgia (p=0,006). Em relação a qualidade de vida, avaliadas pelo
questionário SF-12 não se encontrou pior qualidade em pacientes com fibromialgia
concomitante a AR.
Conclusões: Pacientes que possuem comorbidades associadas a AR demonstraram
pior capacidade funcional. Não houve associação de piores desfechos nos
questionários de qualidade de vida e capacidade funcional segundo a presença de
manifestações extra-articulares. Enfatiza-se a busca ativa e o manejo adequado
destas comorbidades durante o acompanhamento dos pacientes com AR,
considerando a sua associação com pior desfecho clínico relatado pelo paciente.
Palavras-chave: artrite reumatoide, comorbidade, qualidade de vida, desfecho
relatado pelo paciente

ABSTRACT

Objective: to evaluate the association between the presence of comorbidities and
extra-articular manifestations in rheumatoid arthritis with patient reported outcomes
Methodology: cross-sectional observational study, performed through electronic
database. A sample of 100 patients, assisted at reference services in rheumatology,
was selected by convenience according to the ACR 1987 or ACR / EULAR 2010
classification criteria. Health assessment questionnaires HAQ-DI, SF-12, and SF 6D were used in this study. The association between these questionnaires and the
presence of comorbidities and extra-articular manifestations was evaluated using
chi-square hypothesis tests, Pearson's correlations and Student's t-test.
Results: 86 percent of the patients were female, with median age of 55 years old,
65 percent had positive rheumatoid factor. The presence of comorbidities was found
in 91% of patients with RA and the most common was systemic arterial
hypertension. Extra-articular manifestations had a frequency of 39%, mainly
represented by interstitial pneumonia. There was a statistically significant
association between a worse outcome of the functional capacity measured by HAQDI with the presence of comorbidities (p = 0.031) and also with fibromyalgia (p =
0.006). Regarding the quality of life evaluated by the SF-12 questionnaire, patients
with fibromyalgia concomitant to RA did not have worse outcomes.
Conclusions: Patients with comorbidities associated to RA demonstrated worse
functional capacity. There was no association of worse outcomes in the
questionnaires of quality of life and functional capacity according to the presence of
extra-articular manifestations. The active search and the adequate management of
these comorbidities during the follow-up of RA patients is emphasized, considering
its association with worst patient reported outcomes.
Key words: rheumatoid arthritis, comorbidity, quality of life, patient reported
outcomes

INTRODUÇÃO

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica autoimune que gera
inflamação articular e determina chance de deformidades irreversíveis em longo prazo, o que
pode levar a incapacidade funcional.1 AR é uma doença comum, com prevalência estimada,
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 0,5-1% na população mundial, com maior
frequência no sexo feminino.2
O quadro clínico clássico de apresentação da AR é uma poliartrite simétrica de grandes
e pequenas articulações. Apesar do predomínio acometimento articular, esta é uma doença de
caráter sistêmico e o paciente pode evoluir com o aparecimento de manifestações pulmonares,
síndrome de Sjögren secundária, vasculite, nódulos subcutâneos e envolvimento ocular.3 Estas
manifestações extra-articulares ocorrem principalmente em pacientes com longa duração da
doença, positividade do fator reumatoide (FR) e/ou anticorpo contra o peptídeo citrulinado
cíclico (anti-CCP), especialmente em títulos altos, e doença erosiva ao raio-x.4 Em estudos
previamente realizados, provou-se que pacientes com manifestações extra-articulares, têm
mortalidade aumentada.5-7
O envolvimento articular na AR é progressivo e o curso pode ser deformante, o que
reduz a qualidade de vida do paciente.8,9 Segundo dados da OMS, pelo menos 50% dos
pacientes com AR após 10 anos não conseguem se manter ativos do ponto de vista laboral.2
Além das manifestações extra-articulares, os pacientes com AR apresentam com maior
frequência comorbidades associadas, como por exemplo hipertensão arterial sistêmica (HAS),
diabetes mellitus (DM), dislipidemia e eventos cardiovasculares.10 Radner et al em 2009
comprovaram que incapacidade física dos pacientes com AR está diretamente relacionada com
maior número de comorbidades associadas e que isso independe dos níveis de atividade de
doença.11
Em pacientes com AR o grau de resposta clínica deve levar em conta três medidas de
avaliação de atividade de doença distintas: os desfechos observados pelo médico, os marcadores
laboratoriais que indicam atividade de doença como as provas de fase aguda, assim como os
exames de imagem, e por fim, os desfechos clínicos relatados pelo paciente.12 Os desfechos
clínicos relatados pelos pacientes, correspondentes a sigla inglesa PRO (patient-reported
outcomes), são informações oriundas dos pacientes, sem interferência de terceiros, sobre seu
estado de saúde, sua capacidade funcional física e psicológica.13 Algumas ferramentas são

utilizadas para qualificar e quantificar estes desfechos como o HAQ-DI (health assessment
questionaire disabillity index) que avalia a capacidade funcional, e os que avaliam qualidade
de vida como o SF-36 e suas versões simplificadas, como o SF-12 e o SF-6D.14-16
Estudos recentes buscam avaliar se pacientes com AR e comorbidades ou manifestações
extra-articulares apresentam diferenças na resposta clínica, assim como pior qualidade de
vida.17,18 Estratégias de tratamento individualizadas poderiam ser implementadas, caso
comprovada a associação de piores desfechos clínicos relatados pelo paciente com a presença
de comorbidades associadas, ou manifestações extra-articulares.
Dentro deste contexto, este estudo visa avaliar a associação da presença de
comorbidades e manifestações extra-articulares na artrite reumatoide com os desfechos clínicos
relatados pelo paciente.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se por ser um estudo observacional transversal, realizado entre
junho de 2016 e novembro de 2017 por meio de coleta em banco de dados eletrônico. Os
pacientes do estudo foram atendidos em centros especializados para tratamento de pacientes
com AR, como a policlínica municipal da Palhoça (AME), Hospital Universitário Professor
Polydoro Ernani de São Thiago (HU) e Hospital Governador Celso Ramos (HGCR). O estudo
foi aprovado pelo Comitê de ética com o número CAAE: 45781015.8.2005.5369.
Uma amostra de 100 pacientes foi calculada como suficiente para medir com
significância estatística a existência de correlações entre número de comorbidades e
manifestações extra-articulares e escores de capacidade funcional e qualidade de vida, como
HAQ-DI, SF-6 e SF-12, tendo como ponto de partida correlações de Spearman (r) a partir de
0,35, com nível de confiança de 95%.
A amostra foi selecionada por conveniência, em que foram utilizados para pesquisa
todos os pacientes acima de 18 anos com AR que preencheram os critérios de classificação
ACR 1987 ou do ACR/EULAR 2010.
Foram utilizados na pesquisa os questionários já validados HAQ-DI, instrumento
composto de 20 itens distribuídos em 8 categorias, como vestir-se, alimentar-se, caminhar e
atividades da vida diária, no qual o paciente deve escolher o grau de dificuldade (nenhuma,
alguma, muita ou incapaz de realizar) para realizar cada atividade e os resultados variam entre
0 (sem dificuldade) e 3 (incapaz de realizar a atividade); O SF-6D que abrange 6 questões de

domínio de capacidade funcional, limitação global, aspectos sociais, dor, saúde mental e
vitalidade, e resulta em valores entre 0-1, sendo resultados mais próximos a 1 equivalentes a
melhor qualidade de vida; e o SF-12 que compreende 12 questões, as quais resultarão em 2
resultados distintos que variam entre 0-100, sendo um componente mental e um componente
físico, em que pontuações maiores correspondem a um melhor estado de saúde.
A análise estatística foi realizada utilizando o programa SPSS 18.0 (Statistical Package
for the Social Sciences SPSS Version 18.0 Chicago: SPSS Inc.; 2008) versão 10. Para descrever
as variáveis quantitativas foram calculadas as médias e os desvios-padrão. As variáveis
categóricas foram descritas por meio de suas frequências absoluta (n) e relativa (%). A
associação entre as variáveis foi avaliada por meio de testes de hipóteses apropriadas ao título
e a escala das mesmas (qui-quadrado e teste t de Student). Foram consideradas significativas as
diferenças quando valor de p ≤ 0,05.

RESULTADOS

Da amostra composta por 100 pacientes, 86% eram do sexo feminino com idade média
de 55 anos e desvio padrão de 12,05. Observa-se que a duração média da doença foi de 15 anos
 8,74 para os participantes do estudo. Manifestações extra-articulares estavam presentes em
39% e comorbidades em 91%. (Tabela 1)
Dentre as manifestações extra-articulares, o envolvimento pulmonar foi a mais comum,
ocorrendo em 11%. Em relação as comorbidades a presença de HAS foi a mais frequente,
estando presente em 56%. (Tabela 2)
A Tabela 2 nos mostra a ausência de associação do questionário de avaliação
em saúde HAQ-DI de acordo com a presença de diferentes manifestações extra-articulares.
Uma associação significante entre a presença de comorbidades e o HAQ-DI foi
encontrada (p = 0,031). Pacientes portadores de fibromialgia eram 16% do total do estudo e
obtiveram resultados no HAQ-DI com valores superiores aos não portadores, suficiente para
gerar um p significativo de 0,006.
O questionário SF-12, que se divide em componente físico e mental, foi avaliado
conforme a presença de manifestações extra-articulares e comorbidades como indicado nas
Tabelas 3 e 4.
Não se encontrou diferenças significantes nos escores medidos pelo componente físico
do questionário SF-12 quando se comparou os pacientes com AR com e sem comorbidades, ou

manifestações extra-articulares (p>0,05). Pacientes portadores de fibromialgia associada a AR
diferiram em pontuação daqueles sem esta comorbidade, com valores maiores em fibromialgia
(p=0,024)
Quando avaliado o componente mental do SF-12 não se encontrou diferenças nos
pacientes com AR com e sem comorbidades (p=0,392) e naqueles com e sem manifestações
extra-articulares. (0,200) (tabela 4)
A Tabela 5 visa comparar os valores obtidos no questionário SF-6D.
Pacientes portadores de HAS obtiveram melhor desfecho no SF-6D, ou seja, pontuação
superior quando comparados aos pacientes não portadores. (p=0,019) Já pacientes que possuem
síndrome de Sjögren secundária e fibromialgia apresentaram uma tendência a maior pontuação
no SF-6D, porém sem relevância estatística. (p= 0,058 e 0,051, respectivamente).

DISCUSSÃO

Este é um estudo relevante que não apenas avalia a frequência das manifestações extraarticulares e comorbidades em pacientes com AR, mas a sua associação com a resposta clínica.
A análise do estado de saúde por meio de desfechos clínicos relatados pelo paciente (patientreported outcomes - PROs) tem sido considerado uma medida de resposta ao tratamento em
estudos recentes em AR, já que os domínios destes diferentes questionários, como o HAQ-DI,
SF-12 e SF-6D, utilizados neste estudo, refletem as verdadeiras limitações de qualidade de vida
e função impostas pela doença.19,20 Estes PROs são mais importantes aos pacientes do que
medidas laboratoriais ou de imagem, e seu uso já foi demonstrado como variável independente
para remissão sustentada em AR.21 Além disso, resultados dos PROs são atualmente
ferramentas que podem interferir nas decisões

terapêuticas a serem tomadas nestes

pacientes.19,22-24 A interferência nos desfechos relatados pelos pacientes em AR devido a
presença de comorbidades demonstrada neste estudo nos ensina que outros fatores, não
diretamente relacionados a doença AR, podem gerar uma interpretação diferente acerca do
estado real da doença e gerar decisões clínicas divergentes.
O presente estudo confirma a frequência elevada de manifestações extra-articulares em
AR, sendo a mais comum o envolvimento pulmonar intersticial (tabela 2). Analisando a
literatura acerca das manifestações extra-articulares em AR, pode-se verificar que estas vêm
decaindo em frequência ao longo dos anos, o que parece decorrer da utilização nos últimos 15
anos de novas drogas no arsenal terapêutico, em particular as drogas modificadoras do curso da

doença biológicas. Outros fatores podem justificar a redução destas manifestações como o uso
dos fármacos em fase inicial da doença e seguindo estratégias de tratamento atualmente mais
agressivas.25,26 Em contraste, o envolvimento pulmonar na AR ainda é crescente, como também
demonstrado por Bartels et al27 em uma coorte proveniente da VHA (Veterans Health
Admnistration), na qual correlaciona este dado ao aprimoramento e maior sensibilidade para o
diagnóstico de doenças intersticiais pulmonares com o avanço de exames de imagem e sua
maior utilização em pacientes sem expressão clínica evidente desta complicação. A alta
frequência de pneumonia intersticial no presente estudo, da mesma forma, não reflete uma
incidência maior, mas sim a ampla realização de tomografia computadorizada e espirometria,
mesmo em pacientes com baixa suspeita clínica de envolvimento pulmonar.
É sabido que as manifestações extra-articulares em pacientes com AR são mais
frequentes dentre os que são positivos para o FR e/ou anti-CCP, especialmente quando em
títulos elevados, e da mesma forma naqueles com longa duração da doença. 4 O envolvimento
pulmonar se associa ao tabagismo e é mais frequente no sexo masculino, mas a sub análise da
associação das manifestações extra-articulares com estes parâmetros, como gênero,
positividade de autoanticorpos como FR e anti-CCP, e com o hábito do tabagismo, não foram
o foco do estudo atual.28-31
Um estudo que avaliou pacientes portadores de doença pulmonar intersticial em AR
demonstrou piores desfechos no componente físico do questionário SF-36, versão da qual
foram retirados os questionários SF-12 e SF-6D, quando comparados a pacientes portadores de
fibrose pulmonar idiopática.32 No presente estudo, que analisou o impacto da presença desta
manifestação pulmonar em AR versus a ausência do envolvimento, foram encontradas
pontuações equivalentes a pior desfecho de qualidade de vida e capacidade funcional nos
questionários HAQ-DI e SF-12 componente físico e mental de acordo com a presença de
envolvimento pulmonar intersticial em AR, porém sem significância estatística.
É importante relatar que não se encontrou associação de impacto na qualidade de vida
medidos pelo HAQ, domínios físico e mental do SF-12 e pelo SF-6D, de acordo com a presença
de manifestações extra-articulares. A ausência desta associação em pacientes portadores de
acometimento sistêmico da AR fora demonstrada também, previamente, em uma revisão
realizada por Moura et al33 em uma amostra de 262 pacientes também do Sul do Brasil. Sua
pesquisa obteve resultados do HAQ semelhantes ao presente estudo em portadores de
manifestações extra-articulares, justificando este dado pelo fato de a medida ter sido realizada
em uma única ocasião e não ser uma média que agregasse o valor cumulativo do HAQ no
surgimento da manifestação extra-articular. Um entendimento para a ausência da diferença no

HAQ, SF-12 e SF-6D de acordo com a presença das manifestações extra-articulares pode ser
devido a que estes questionários não incluem questões relativas a estas manifestações, como
por exemplo dispneia aos esforços, tosse, xerostomia ou ardência ocular.
Além das manifestações extra-articulares dos pacientes com AR, um outro aspecto
importante verificado foi o encontro de um grande número de pacientes com comorbidades,
representando quase a totalidade dos pacientes deste estudo. As mais comuns foram HAS, DM,
fibromialgia e dislipidemia. O conhecimento acerca da frequência elevada de comorbidades em
pacientes com AR está difundido na literatura e este tópico continua sendo aprofundado em
coortes de diferentes países, especialmente com a finalidade de alertar sobre a importância do
tratamento destas patologias associadas.10,34-36 Algumas delas, como HAS, dislipidemia e
diabetes mellitus se associam a maior mortalidade de causa cardiovascular, como o infarto do
miocárdio e o acidente vascular cerebral.17 Não fora constatada associação de piores desfechos
clínicos nos PROs quando avaliadas estas comorbidades de forma individual neste estudo.
Contudo, dentro deste contexto é fundamental destacarmos a associação encontrada entre pior
capacidade funcional no HAQ-DI com a presença de comorbidades. Este resultado está de
acordo com diversos estudos, o que reforça a necessidade para o reconhecimento precoce e
manuseio adequado das diferentes comorbidades em AR.8,19,30,37,38
A fibromialgia é uma doença de alta prevalência em ambulatórios de reumatologia e
muitas vezes encontra-se associada a outras doenças reumáticas, como artrite reumatoide. 39,40
Tivemos 16% dos pacientes com AR diagnosticados com fibromialgia concomitante neste
estudo. Visto que sua fisiopatologia integra dor crônica e fatores psicossociais como distúrbios
do sono e de humor, espera-se desfechos de qualidade de vida piores comparado aos pacientes
não portadores.41-43 Esta associação foi demonstrada por pior desfecho clínico no HAQ-DI em
portadores de fibromialgia. Porém, de forma contrária, no componente físico do SF-12
encontrou-se pontuações menores refletindo melhor estado de saúde, com significância
estatística. Em busca de explicar este paradoxo, encontramos estudos na literatura que salientam
a interferência de fatores emocionais e pessoais que podem servir como confundidores em
resultados de PROs, devido a heterogeneidade nas respostas aos questionários aplicados.44-46
A presença de depressão associada a AR também foi avaliada neste estudo, porém sua
associação com piores desfechos nos PROs não foi observada. Todavia, é pertinente
destacarmos que a incidência de comorbidades psiquiátricas, como depressão e ansiedade,
associadas a doenças de caráter inflamatório é crescente. 47 Estas comorbidades devem ser
manejadas dentro do contexto da AR, visto que o estado emocional dos pacientes pode interferir
no êxito do tratamento e em piores desfechos de capacidade funcional.48 Os pacientes do

presente estudo foram acompanhados em centros de referência terciários e possuíam amplo
acesso a fármacos psicotrópicos para manejo da depressão.
Em conclusão, este artigo demonstrou a relação de piores desfechos em capacidade
funcional no questionário HAQ-DI e a presença de comorbidades, assim como fibromialgia.
Correlações feitas a partir dos questionários SF-12 e SF-6D não demonstraram associação,
exceto o componente físico do SF-12 com fibromialgia. Da mesma forma não se encontrou
diferentes resultados nos PROs de acordo com a presença de manifestações extra-articulares.
Reforça-se, portanto, a busca ativa e o manejo adequado de comorbidades associadas a AR, a
fim de aprimorar a percepção de saúde dos pacientes através da inclusão dos PROs em
estratégias terapêuticas individualizadas de acordo com a presença das comorbidades.
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Tabela 1: Características demográficas e clínicas de uma população de 100 pacientes com
artrite reumatoide
Variáveis
Sexo Feminino n(%)

n = 100
86 (86%)

Idade (média  dp)

55,44 ( 12,05)

Tempo de Doença (média  dp)

15,13 ( 8,74)

Doença Erosiva n(%)
Fator Reumatoide positivo n(%)
DAS28 VHS (media  dp)

61 (62,2%)
65 (65%)
3,71 ( 1,45)

Manifestação extra-articular n(%)

39 (39%)

Comorbidades n(%)

91 (91%)

Tabela 2: Análise da presença de comorbidades e manifestações extra-articulares segundo
o questionário HAQ-DI em uma população de 100 pacientes com artrite reumatoide
Variáveis (n=100)

n (%)

HAQ-DI
(Média  DP)

39

1,201  0,760

Valor de p

Manifestações ExtraArticulares
Sim

61

0,995  0,832

Sim

11

1,295  0,694

Não

89

1,049  0,819

Sim

9

1,305  0,857

Não

91

1,053  0,803

7

1,357  0,417

Não

0,206

Pneumonia Intersticial
0,296

Nódulo Subcutâneo

0,419

Síndrome de Sjögren
Secundária
Sim

0,123
Não

93

1,055  0,826

2

1,000  0,530

Vasculite Cutânea
Sim

0,870
Não

98

1,077  0,813

91

1,129  0,804

Comorbidades
Sim

0,031
Não
HAS

9

0,541  0,661

Sim

56

1,111  0,786
0,627

Não

44

1,031  0,840

45

1,113  0,764

Dislipidemia
Sim

0,672
Não

55

1,045  0,846

17

1,235  1,034

DM
Sim

0,477
Não

83

1,043  0,756

16

1,640  0,812

Fibromialgia
Sim

0,006
Não

84

0,968  0,765

6

0,708  0,992

Depressão
Sim

0,384
Não

94

1,099  0,794

HAS hipertensão arterial sistêmica, DM diabetes mellitus

Tabela 3: Análise da presença de comorbidades e manifestações extra-articulares segundo
o questionário SF-12 componente físico em uma população de 100 pacientes com artrite
reumatoide
Variáveis (n=100)

n (%)

SF-12 componente
físico
(Média  DP)

Sim

39

46,273  3,150

Não

61

46,340  2,611

Sim

11

46,197  4,622

Não

89

46,328  2,550

Sim

9

46,341  3,003

Não

91

46,311  2,816

Sim

7

45,402  1,018

Não

93

46,382  2,900

2

45,629  0,902

Valor de p

Manifestações ExtraArticulares
0,913

Pneumonia Intersticial
0,928

Nódulo Subcutâneo

0,977

Síndrome de Sjögren
Secundária
0,063

Vasculite Cutânea
Sim

0,456
Não

98

46,328  2,844

91

46,358  2,932

Comorbidades
Sim

0,324
Não

9

45,866  1,135

HAS
Sim

56

46,780  2,977
0,056

Não

44

45,720  2,510

45

46,201  3,307

Dislipidemia
Sim

0,728
Não

55

46,406  2,373

17

46,401  3,262

DM
Sim

0,902
Não

83

46,296  2,740

16

48,147  3,372

Fibromialgia
Sim

0,024
Não

84

45,964  2,578

6

45,011  1,969

Depressão
Sim

0,153
Não

94

46,397  2,851

HAS hipertensão arterial sistêmica, DM diabetes mellitus

Tabela 4: Análise da presença de comorbidades e manifestações extra-articulares segundo
o questionário SF-12 componente mental em uma população de 100 pacientes com artrite
reumatoide
Variáveis (n=100)

n (%)

SF-12 componente
mental
(Média  DP)

Sim

39

56,962  3,544

Não

61

57,903  3,567

Sim

11

56,895  3,073

Não

89

57,615  3,634

Sim

9

56,648  3,762

Não

91

57,624  3,560

Sim

7

55,307  3,226

Não

93

57,704  3,553

2

55,079  2,612

Valor de p

Manifestações ExtraArticulares
0,200

Pneumonia Intersticial
0,485

Nódulo Subcutâneo

0,474

Síndrome de Sjögren
Secundária
0,101

Vasculite Cutânea
Sim

0,398
Não

98

57,586  3,579

91

57,450  3,624

Comorbidades
Sim

0,392
Não

9

58,406  3,001

HAS
Sim

56

57,068  3,778
0,133

Não

44

58,132  3,229

45

57,845  3,792

Dislipidemia
Sim

0,442
Não

55

57,283  3,391

17

57,284  3,632

DM
Sim

0,755
Não

83

57,588  3,577

16

56,194  3,142

Fibromialgia
Sim

0,082
Não

84

57,792  3,606

6

59,358  3,168

Depressão
Sim

0,201
Não

94

57,420  3,577

HAS hipertensão arterial sistêmica, DM diabetes mellitus

Tabela 5: Análise da presença de comorbidades e manifestações extra-articulares segundo
o questionário SF-6D em uma população de 100 pacientes com artrite reumatoide
Variáveis (n=99)

n (%)

SF-6D
(Média  DP)

Sim

39

0,422  0,106

Não

60

0,378  0,148

Sim

11

0,420  0,098

Não

88

0,392  0,138

Sim

9

0,429  0,086

Não

90

0,392  0,138

7

0,482  0,104

Valor de p

Manifestações ExtraArticulares
0,084

Pneumonia Intersticial
0,416

Nódulo Subcutâneo

0,266

Síndrome de Sjögren
Secundária
Sim

0,058
Não

92

0,389  0,135

2

0,415  0,127

Vasculite Cutânea
Sim

0,861
Não

97

0,395  0,135

90

0,402  0,135

Comorbidades
Sim

0,079
Não

9

0,324  0,112

HAS
Sim

55

0,424  0,120
0,019

Não

44

0,359  0,144

44

0,403  0,128

Dislipidemia
Sim

0,613
Não

55

0,389  0,140

16

0,432  0,151

DM
Sim

0,288
Não

83

0,388  0,131

16

0,468  0,156

Fibromialgia
Sim

0,051
Não

83

0,381  0,126

6

0,279  0,187

Depressão
Sim

0,168
Não

93

0,403  0,128

HAS hipertensão arterial sistêmica, DM diabetes mellitus
*Foram avaliados 99 pacientes nesta tabela, visto que 1 participante não
preencheu o questionário SF-6D

